Stichting Natuurkampeerterreinen
‘Route 1 van Den Hout (De Bergvlietse Bossen) naar Heense Molen (De Heense Akker)’
Startplaats:
Afstand:

Naturistencamping De Bergvlietse Bossen
Ter Aalst 11, Den Hout
Telefoon: 076-5612047
78 km

Deze route voert u eerst over de kleigronden langs de rivier de Mark, waarna u enkele kilometers
zandgrond aantreft. Voorbij Oud-Gastel bestaat het gebied grotendeels uit afgegraven hoogveen. De
kreken herinneren nog aan de turfwinning. Hun grillige loop danken ze aan de getijdenbewegingen
van vroeger. Een aantal kreken zijn overigens rechtgetrokken. De oevers van de nog aanwezige kreken vormen met hun rietkragen en moerasbosjes waardevolle natuurelementen en zorgen voor de
nodige afwisseling in het strakke landschap. Voorbij Steenbergen beginnen de zeekleipolders en doet
het landschap sterk denken aan Zeeland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(00.0) Bij de uitgang van de Bergvlietse Bossen RA.
(01.0) Bij kruispunt LA tot het kanaal.
(01.5) Bij paddestoel 20050 LA, het fietspad langs het kanaal volgen.
(04.0) Bij paddestoel 22522 drie keer linksaf en brug over.
(05.9) In Terheijden bij T-splitsing RA (Hoofdstraat).
Vervolgens bij de rotonde RD.
Voor de kerk LA.
Voor het water RA naar de pont.

A: Het pontje over de Mark vaart van april t/m oktober op werkdagen van 12 tot 20 uur; op
zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur. U betaalt één gulden per persoon.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(06.5) Na het pontje RA over de dijk.
(07.2) Bij het “Kraaienest” de dijk af en de weg vervolgen.
(07.6) Brug over en weg vervolgen.
Na 500 meter RA het vrijliggend fietspad inslaan en uitrijden.
(09.0) Bij de boerderij LA en meteen RA fietspad vervolgen.
(09.8) Einde fietspad LA.
(10.8) RA de Kluisstraat in.
(11.3) RD (Grintweg).
Na 300 meter links aanhouden en het viaduct over.
(12.3) RA (Essendreef).

B: Er wordt hard gewerkt aan de verbreding van de A16 en de Hogesnelheidslijn. Het is
de bedoeling dat de werkzaamheden in 2006 zijn afgerond. Het viaduct blijft intact.
U bent dit ongerief snel vergeten als u een paar minuten later langs de Mark fietst. U vindt
hier de gezellige uitspanning ‘Elsakker’.
De Mark ontspringt in België en mondt uit in het Volkerak. U fietst in het overgangsgebied
tussen zand en klei. Wanneer het fietspad van de rivier afbuigt passeert u even later het gemaal Halle en een aantal “wielen”. Dit zijn restanten van vroegere dijkdoorbraken. Tot de Sint
Elisabethsvloed (1421) liep de Mark namelijk door dit gebied.
19.
20.
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23.
24.
25.
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27.

(12.8) RA (Nieuwveerweg) en dan weer RA.
Na 900 meter voor de Mark LA het fietspad langs de rivier volgen.
(16.7) RA en meteen LA.
Fietspad vervolgen (Haagse Dijk) en na 700 meter RD fietspad vervolgen.
(19.6) Einde fietspad RA.
Bij de molen LA.
(20.9) LA (Elswoutweg).
Na 900 meter RA (Donkerstraat).
(23.5) Bij T-splitsing RA.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsmaar RD (Lange Brugstraat en Korte Brugstraat)
(25.2) Aan het einde RA.
Na 100 m LA (rotonde) en na 100 meter weer RA (Sander).
(26.5) Einde T-splitsing LA en na 100 meter RA (Goorstraat).
(27.6) Bij de T-splitsing LA (Bankenstraat ) en na 200 m RA.
ATTENTIE: na 400 meter LA het fietspad volgen (Laakseweg).
Aan het einde van het fietspad RD.
(29.3) Oversteken en twee maal rechtsaf richting Hoeven (fietspad).

C: Vanaf hier kunt u ook naar het centrum van Etten-Leur oversteken. Ga LA het fietspad op
en blijf de doorgaande weg volgen. Bij de rotonde gaat u RA het spoor over. Afstand 2 kilometer. Het centrum van Etten-Leur is onlangs opnieuw ingericht. De Grote Markt is zeer fraai
met rechts de toegang tot het Paulushofje. Aan het einde van de markt komt u via een tunnel
onder de doorgaande weg in het winkelcentrum. Daar is een bewaakte fietsenstalling.
35.
36.
37.

(31.0) Bij restaurant “Mythos” LA.
Na 200 meter weer LA (bij de pomp, Bovenstraat).
(31.9) LA bij “Recreatie” en bij de rotonde RD.

D: U vindt rechts van u Bosbad Hoeven en links sterrenwacht Quasar.
Het complex ‘Bosbad Hoeven’ bestaat uit een attractiepark met speeltuin, buitenzwembaden
en een binnenbad. Daarnaast is er een camping en kan men er een vakantievilla huren.
De sterrenwacht Quasar is ook overdag een bezoek waard. In het auditorium worden beelden
uit het heelal getoond.
38.
39.

(34.1) Bij paddestoel 20729 LA.
Aan uw rechterkant ziet u straks de kampeerboerderij “De Wildert”.

D: Landgoed De Wildert is een kampeerboerderij van 15 ha. waar natuur en rust veel aandacht krijgen. Het is een kleinschalig bedrijf met een gemoedelijke sfeer. Naast de
hier genoemde attracties liggen diverse natuurgebieden in de directe omgeving.
40.
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(35.5) Volg paddestoel 21821.
Bij de kerk slaat u RA richting Oudenbosch.
(36.7) RD (oversteken) en asfaltweg nemen. Vervolgens fietspad volgen en uitrijden.
(38.4) Wanneer u bijna het einde van het fietspad nadert, neemt u de weg RD.
U fietst over het spoor en houdt RD aan tot Oudenbosch.
U gaat RA (centrum). U ziet de markt met de basiliek.

E: Pronkstuk van de stad is de Basiliek van de HH Agatha en Barbara, een door dhr. P. Cuypers ontworpen kerk naar het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. De kerk is dagelijks geopend (van 12 tot 13 uur gesloten) en u kunt zelfs de koepel bezoeken.
Daarnaast is er het Zouavenmuseum (beperkte openingstijden). Tussen 1860 en 1870 maakten Nederlandse Zouaven deel uit van het Pauselijke leger. U treft een uitgebreide collectie
uniformen, vaandels e.d. die hieraan herinneren.
Tevens vindt u in Oudenbosch het Arboretum (bomentuin) aan de Akkerstraat (beperkte openingstijden). Het is oorspronkelijk een kloostertuin die later uitgebreid is met een heemtuin en
een tuin met een uitgebreide Aziatische collectie.
46.
47.

(39.6) Vanaf de basiliek weer terug en RD de stad uit.
Bij de rotonde RD richting Oud Gastel.

ATTENTIE:

Voorbij Oudenbosch kunt u deze route kortsluiten met route 2 Heense Molen – Den Hout:
• 700 meter na de rotonde gaat u RA (Wildertstraat)
• na 500 meter gaat u RA (Peter Ceelen Keetweg)
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•
48.
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50.
51.
52.
53.

na 1300 meter bij ‘De Schans’ gaat u LA de dijk op en na 400 meter RA het water over en
vervolgt met route 2 vanaf het punt: 13. (25.9) LA brug over en bij T-splitsing LA.

(44.8) Oud Gastel. Doorgaande weg oversteken en RD (rechts ligt het centrum).
(46.8) De Roosendaalse Vliet oversteken en meteen LA (Holdenbergsedijk)
U volgt vanaf dit punt gedurende ongeveer 19 km de ‘Boonhilroute’.
(48.4) RA (Wildenbroeksestraat) en na 1200 meter LA (Holdenbergsestraat).
(51.1) Oversteken en LA het fietspad volgen.
Na 1400 meter RA (Dalstraat) en na 1700 meter bij het kapelletje RA (Spellestraat).

F: Als u hier links gaat, komt u in Wouw. Het centrum van Wouw met de Sint Lambertuskerk
is bijzonder fraai. U kunt een bezoek brengen aan het Kant- en Zijdemuseum, welke dagelijks
geopend is van 10.00 tot 17.00 uur (zondag vanaf 13.00 uur)
54.
55.
56.
57.

(56.7) Op dit punt, ongeveer 2,5 km voorbij de kapel, LA de semi-verharde weg volgen.
Na 900 meter RA (Heerlestraat) en na 800 meter weer LA (Gagelweg).
(59.4) Bij de T-splitsing RA (Leguit).
(61.2) LA (Boswijkdreef) en na 400 meter RA (Visvlietseweg).

G: U fietst hier langs het natuurgebied Oudland; een waardevol veenlandschap dat als een eiland temidden van de kleipolders ligt. Het is een fraai gebied dat bestaat uit loofbos, hakhout
en weitjes omgeven door houtwallen.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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(62.6) RD (Krabbeweg) en na 1 km RA (Moerstratenseweg).
(65.6) Bij de T-splitsing LA richting Steenbergen (U verlaat op dit punt de Boonhilroute).
(65.7) RD (Waterhoefke).
(66.8) Oversteken, LA en na 100 meter RA (Witte Ruiterweg).
(68.2) Bij T-splitsing RA (Westlandse Langeweg).
Na 200 meter LA (Ligneweg).
Na 700 meter rechtdoor (Doorne Dijkje).
(70.4) In Steenbergen oversteken en LA en meteen weer RA (Westhavendijk).
(72.4) RD (Oude Vlietpolderweg).
Na 2 km bij T-splitsing RA (Heense Dijk).
(75.2) LA. U rijdt het dorpje ‘De Heen’ in.
Na 400 meter RA (Langeweg De Heen).
(77.4) LA en na 500 meter RA naar Kampeerboerderij De Heense Akker.

De Heense Akker
Heense Molenweg 23, De Heen
Telefoon: 0167-502621
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